
Referat af brugerrådsmøde 11. april 2011 

 

Deltagere: Lene Petersen, Elsebeth Rasmussen (suppleant), Kirsten Jepsen, Karen 

Munk,  

 

Fraværende: Laila Lyse Pedersen, Rarina Lyse Pedersen, John B. Rasmussen,  

Eva Laursen (suppleant) 

 

Inden vi tog fat på mødets dagsorden, blev vi enige om at opfordre til at sende 

afbud, så de deltagende slipper for at vente unødigt 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

2. Opsamling fra sidst – hvor er vi med 

A. Formulering af tilskyndelse til at lave artikler fra brugerne af huset 

B. Ophængning af malerier 

a. hvilke stænger skal anvendes 

b. pris herpå 

c. hvem udfører og hvornår? 

d. Skal vi lave en festlig markering sammen med Albatros 

Og er der mulighed for at få noget pressedækning 

C. Rampen – sidste nyt 

D. Snerydning –kommunen undersøger muligheden for nabohjælp 

E. Evt. overgang af kontorerne til frivillighuset 

F. Lene og Kirsten refererer fra møde med socialchef, udvalgsformand 

Og Susanne Astrup 

3. Budget og økonomi 

A. rengøring – orientering 

 

4. Husorden gennemgås 

A. Orientering om NejTak til reklamer 

B. Tekst vedr. udenomsarealer tilføres? 

 

5. Nøgler 

A. Nøgleoversigt 

B. Nøglekasse til PC-rum og Teleslyngeskuffe 

A. type med kode forelægges.  

 

6. Tidsskriftholdere til foldere og brochurer 

A. typer og priser 

 

7. Evt.  

 

8. Næste møde 

 

Ad 1. 

Referat fra sidste godkendt uden kommentarer 

 



Ad 2 A 

Torkild Skovbølling havde lavet udkast til opfordring, som lige skal justeres, 

hvorefter det kan sendes ud til foreningerne 

 

 

Ad 2 B 

Lene Petersen havde medbragt brochurer på ophængningsmuligheder, og valget faldt 

på Galleriskinner. Torkild Skovbølling lovede at tage mål og bestille materialerne 

hjem og sende et overslag over prisen til orientering. Der var bred enighed om, at vi 

om muligt skulle benytte udstilling af værkerne fra Albatros til at gøre reklame for  

huset evt. ved at få pressen til at komme 

 

Ad 2 C 

Lene Petersen har talt med KSM om at få lavet huller i rampen, og vi enedes om, at 

rampen fremover skal stå lige foran døren. 

 

Ad 2 D 

Snerydning foretages af Hedensted Kommune 

 

Ad 2 E 

Det er uvist om vi får rådighed over kontorerne. 

 

Ad 3 

Kommunen betaler for rengøring, selv om der i vores budget er afsat penge til det 

 

Ad 4 

Der kan ikke påføres skilt med Nej Tak til reklamer, men udlejer fjerne reklamerne 

Fra tid til anden ligger der affald foran køkkenet, men vi mener ikke, oprydning uden- 

dørs kan pålægges brugerne af huset generelt, så der opfordres til, at vi selv fra tid til 

anden rydder op og fjerner evt. affald. 

 

Ad 5 

Der er efterhånden styr på nøglerne til huset, dog mangler Pia at aflevere sine. Kirsten 

sender en kraftig rykker. 

 

Vi drøftede nøgleboks til opbevaring af nøglerne til PC-rum, postkasse og teleslynge- 

skuffen. Kirsten Jepsen bestiller en nøglekasse hjem og får den installeret i gangen. 

Koden er tilgået jer alle pr. mail. 

 

Ad 6 

Lene Petersen havde brochurer med, og vi valgte nogle brochureholdere af klar acryl. 

LP køber 25 stk. hjem. Ligeledes køber hun 4 skalstole til køkkenet, idet en af de 

gamle er gået i stykker. 

 

Ad 7 

Der var usikkerhed om, hvem der må give brugerne lov til at bruge huset. Lene 

Petersen vil rette henvendelse til Hedensted Kommune herom. 

 

Ad 8 

Næste møde bliver 22. august 2011, kl. 19.00 


